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s 

 

ลาวน าเข้าสินค้าจากอนิโดนีเซียผ่านประเทศไทย 

 ประเทศลาวได้ท าการค้ากับประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลานานโดยขนส่งสินค้าผ่านประเทศไท ย 
ผู้ประกอบการลาวจึงขอร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดเส้นทางการค้าโดยตรงระหว่างทั้งสองประเทศ  

ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทร์ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประธานาธิบดี Joko Widodo และ 
Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ได้พบกับนักธุรกิจ
ลาวที่น าเข้าสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียโดยผ่านทางประเทศไทย และประเทศ            
อ่ืนๆ ท าให้มีค่าขนส่งค่อนข้างสูง โดยได้ขอร้องให้มีการเปิดการค้าโดยตรงระหว่าง
สองประเทศเพ่ือรวมกันแก้ไขปัญหา จึงมีการเชิญนักธุรกิจลาวเข้าร่วมงาน Trade 

Expo Indonesia ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2559 ที่ Jakarta International Expo Kemayoran 
โดยจะมกีารปรึกษากับผู้ประกอบการลาว สถานทูตอินโดนีเซีย และผู้ค้าของไทยที่เก่ียวข้อง 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าหากอินโดนีเซียเปิดการค้าทวิภาคีกับประเทศลาว 
และท าการค้าโดยตรงระหว่างสองประเทศ โดยไม่ผ่านประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
บริษัทขนส่ง และพ่อค้าคนกลาง เป็นที่น่าจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

             (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Detik ลงวันที่ 5 กันยายน 2559)  

 

การประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียกับผู้น าบริษัทใหญ่ไทย 

 Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียนที่เวียงจันทน์ วันที่ 7 กันยายน 2559 และได้เข้าร่วมประชุมทางธุรกิจที่สถานทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศ
ไทย ในระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง  

ข่าวเ          ข่าวด่วนประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

ฉบับท่ี 167 
5 - 9 กันยายน 2559 
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 ผู้บริหารจากหลายบริษัทใหญ่จ านวน 24 บริษัท เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว อาทิ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
ประธานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ผู้บริหารบริษัท บ้านปู มหาชน จ ากัด ผู้ผลิตถ่านหิน 
คุณสุเมธ จิรวานนท์ ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม การสื่อสาร
โทรคมนาคม ซุปเปอร์มาร์เก็ต และยานยนต์ มีบริษัทที่จ าหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ อุตสาหกรรมโรงแรม พลังงาน และ
อ่ืนๆ 

 Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ ากรุงเทพฯ ชื่นชมในความกระตือรือร้นของผู้บริหารระดับสูง
ของไทยที่เข้าให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุม ถึงแม้ว่าจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์และเพ่ิงเชิญมาเข้าร่วมประชุมเมื่อ 
2 วันก่อน  

ในการประชุม Enggartiasto กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านโอกาสทางธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย                    
ที่น่าสนใจ รวมถึงเสถียรภาพทางการเมือง และระบอบประชาธิปไตย นโยบายเศรษฐกิจที่อ านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการพัฒนามากขึ้น เพ่ือสนับสนุนด้านการแข่งขัน และการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ซึ่งผู้น าบริษัทไทยที่เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจในอินโดนีเซีย และจะ
ขยายการค้าและการลงทุนในอินโดนีเซีย มีการสอบถามถึงปัญหาในการขอใบอนุญาตท างานที่อินโดนีเซีย นโยบาย
การค้า สินค้าโภคภัณฑ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับนโยบายการลงทุน 

 Enggartiasto พยายามผลักดันให้มีการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ าตาล แปรรูปมะพร้าว 
และอุตสาหกรรมการให้บริการ นับว่าการประชุมมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถเห็นมุมมองใหม่ๆ ปัญหา ข้อบกพร่อง 
และไดท้ราบความต้องการจากผู้น าองค์กรของไทยโดยตรง 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา เห็นว่าการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ากับ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ของไทย จะน าไปสู่การเพ่ิมความร่วมมือทางการค้า และนโยบายต่าง ๆ เพ่ือ
เอ้ืออ านวยให้แก่นักลงทุนมากยิ่งข้ึน 

 

                   (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Detik ลงวันที่ 5 กันยายน 2559) 
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Forbes ชื่นชมความพยายามของอินโดนีเซีย 
ในการลดอุปสรรคในการท าธุรกิจ 

  

       Steve Forbes นักธุรกิจสื่อรายใหญ่ของโลกกล่าวว่าอินโดนีเซียจะขยายตัว              
ปีละร้อยละ 10 หากประเทศพยายามลดอุปสรรคในการท าธุรกิจ และลดภาษีเงินได้
นิติบุคคล นิตยสาร Forbes ของสหรัฐอเมริกาจะจัดการประชุมระดับโลกใน              
กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 โดยผู้ที่จะเข้าร่วม

กิจกรรม ได้แก่ ผู้น าธุรกิจ คณะผู้บริหาร และแขกอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง Thomas Lembong 
ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน และ Chairul Tandjungo นักธุรกิจสื่อรายใหญ่ 

 เศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังไม่กลับเข้าสู่การเติบโตของสินค้าโภคภัณฑ์เหมือน 5 ปีที่แล้ว ซึ่งการลงทุนทั้ง
ภาคเอกชน และภาครัฐบาลยังไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างการผลิตที่เกิดขึ้นจากการลดการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น 
ถ่านหิน น้ ามันปาล์ม และแร่ดิบ เศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่สองของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 5.2 เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 4.9 เนื่องจากความเข้มแข็งของภาคผูบริโภคในครัวเรือน  ถึงแม้ว่าการเจริญเติบโตทางการ
ลงทุน ทีค่ิดเป็นหนึ่งในสามของเศรษฐกิจ จะมีชะลอตัวลงร้อยละ 1.6 จากไตรมาสก่อนร้อยละ 1.8  

 จากการส ารวจความสะดวกในการท าธุรกิจของธนาคารโลกปี 2558 อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 109 จาก 189 
ประเทศ ขยับขึ้นมา 11 อันดับจากปี 2557 หลังจากที่รัฐบาลลดขั้นตอนส าหรับการจดทะเบียนบริษัท และการจ่าย
ช าระภาษี อินโดนีเซียยังคงล้าหลังจากประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ประธานาธิบดี Joko Widodo มีเป้าหมายให้ประเทศอยู่ในอันดับที่ 40 ซึ่งอินโดนีเซียควรพยายามอย่างต่อเนื่องใน
การลดอุปสรรคทางการลงทุน  เหมือนกับประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการลดขั้นตอนการท างาน  โดยบริษัทสามารถจัดตั้ง
และจดทะเบียนในเวลารวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมง และมั่นใจว่าจะสามารถคงคุณภาพการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 อินโดนีเซียยังคงมีโอกาสสูง ถ้าหากอินโดนีเซียยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพค่าเงินรูเปียห์ ลดอัตราภาษี           
ลดกฎระเบียบการท าธุรกิจให้ง่ายขึ้น อินโดนีเซียจะสามารถเป็นต้นแบบทางธุรกิจ แผนของ Jokowi ในการปรับลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศร้อยละ 17 เท่ากับประเทศสิงคโปร์ จากปัจจุบันร้อยละ 25 ซึ่งเป็นทิศทางที่
เหมาะสมในการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
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หากดูตัวอย่างประเทศไอร์แลนด์ ทีค่ิดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ซึ่งต่ าที่สุดในยุโรป เป็นประเทศ
ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาค คณะกรรมาธิการยุโรปคาดการณ์ว่ าไอร์แลนด์จะขยายตัวปี 2559 
ร้อยละ 4.9 เปรียบเทียบกับการขยายตัวของสหภาพยุโรปที่ร้อยละ 1.8 

 หรือ ตัวอย่างเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในยุค 70 ซบเซาเกิดขึ้นในระหว่างการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และจบลงเมื่อประธานาธิบดี Ronald Reagan ปรับลดภาษีในยุค 80 และน าความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจกลับมา
อีกครั้ง  

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่า  นโยบายรัฐบาลปัจจุบันของอินโดนีเซีย ให้
ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนและขอใบอนุญาต แต่ในทางปฏิบัติมีการแก้ไขกฎระเบียบ
บ่อยครั้ง ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ หากมีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล น่าจะเป็นปัจจัย
ที่ช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
                   (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 5 กันยายน 2559) 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอินโดนีเซียเดือนสิงหาคมลดลงเล็กน้อย 

  

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอินโดนีเซียเดือนสิงหาคมลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ 113.3 ลดลงจากเดือนกรกฎาคม                
ซึ่งอยู่ที่ 114.2  เนื่องจากดัชนีสถานการณ์ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีมุมมองที่เป็นบวกน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องงานและรายได้ 
และเส้นดัชนีชี้วัดในเดือนสิงหาคมยังมีดัชนีสูงกว่า 100 ซ่ึงนับเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน 

 จากการส ารวจผู้บริโภค 4,600 คน ใน 18 เมือง คาดว่าสภาพเศรษฐกิจ รายได้ และต าแหน่งงานจะดีขึ้นใน
อีก 3 - 6 เดือนข้างหน้า และอัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียประจ าปีเดือนสิงหาคมที่ร้อยละ 2.79 ต่ าที่สุดนับตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2552   

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมลดลง
เล็กน้อย เนื่องจากรัฐบาลตัดค่าใช้จ่ายของรัฐลง เพราะการขาดดุลงบประมาณของรัฐ ส่งผลให้การขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ต้องรอดูผลจากการนิรโทษกรรมทางภาษีที่คาดว่าจะสามารถเพ่ิมรายได้ของรัฐ ลดการ
ขาดดุลงบประมาณรัฐ หากสามารถเรียกเก็บภาษีได้จ านวนมาก รัฐบาลจะสามารถน าเงินไปพัฒนาและกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศได้เพ่ิมมากขึ้น  

                   (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 7 กันยายน 2559) 
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สินค้าอุปโภคบริโภคกว่าสองในสามต่ ากว่ามาตรฐาน 
 

 กระทรวงการค้าอินโดนีเซียตรวจพบว่า สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 70 ในตลาดท้องถิ่นมีคุณภาพต่ า ไม่ได้
มาตรฐานตามที่รัฐบาลก าหนด และขาดค าอธิบายสินค้าเป็น
ภาษาอินโดนีเซีย   Syahrul Mamma อธิบดีกรมบริหาร
จัดการธุรกิจและคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงการค้า กล่าวว่า 
ในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2559 มีสินค้าในประเทศ
เพียง 30 รายการ และสินค้าต่างประเทศเพียง 51 รายการ
เท่านั้นที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทั้งหมด 248 
รายการ โดยได้มีการร้องเรียนและมาตรการการบังคับใช้
กฏหมาย รวมทั้งการฟ้องร้องคดี และการถอนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง 

 กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการให้ผู้ผลิต             ที่จ าหน่ายสินค้าในประเทศต้องมีใบรับรอง
มาตรฐานของอินโดนีเซีย (SNI) และเครื่องหมายหมายเลขประจ าตัวบริษัท หมายเลขประจ าตัวของผลิตภัณฑ์ และ
รายละเอียดของสินค้า หรือคู่มือที่เป็นภาษาอินโดนีเซีย รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีบัตรรับประกันด้วย 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซียที่จ าหน่ายในท้องตลาด
ส่วนมากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลก าหนด และมีคุณภาพต่ า ท าให้คุณภาพในการด ารงชีวิตของประชากรใน
ประเทศยังคงต่ า  สินค้าที่ต้องการน าเข้าหรือผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในบริโภคควรปฏิบัติตามมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งเครื่องหมาย SNI และรายละเอียดประกอบสินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย 

                  (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 5 กันยายน 2559) 

 

กฎสัดส่วนการใช้วัตถดุิบในประเทศส าหรับสมาร์ทโฟน การปูทางสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 Airlangga Hartato รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย กล่าวถึงกฎกระทรวงฉบับใหม่เกี่ยวกับ
สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content) ส าหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ว่าจะ
เป็นการปูทางส าหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวมของอินโดนีเซีย โดยกฎกระทรวง
ดังกล่าวไดม้ีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 
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 ข้อก าหนดมีผลต่ออุปกรณ์ที่มีราคาอย่างน้อย 6 ล้านรูเปียห์ (450 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นไป โดยผู้ผลิตสามารถ
ลงแอพพลิเคฃั่นในประเทศ จ านวน 7 แอพ หรือเกมส์ จ านวน 14 เกมส์ ซึ่งในแต่ละแอพหรือเกมส์จะต้องมีผู้ใช้งาน
อย่างต่ า 1 ล้านคน  

ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ต้องใช้วัสดุที่เป็นของในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 10 และการออกแบบและพัฒนา
เฟิร์มแวร์อย่างน้อยร้อยละ 20 ต้องมาจากในประเทศ  โดยหวังว่าข้อก าหนดนี้จะเป็นการเปิดตลาดส าหรับผู้พัฒนา
ซอฟต์แวรภ์ายในประเทศ  และจะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตซอฟต์แวร์มากขึ้น 

 รัฐมนตรียังกล่าวว่า การขยายตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อินโดนีเซียเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี  และ
คาดว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเป็นร้อยละ 7.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอินโดนีเซียภายในปี 2562  
ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีในประเทศกล่าวถึงการขาดแคลนนักโปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะ เพ่ือรองรับการขยายตัวใน
อัตราก้าวหน้าแบบยั่งยืน จึงเสนอให้เห็นว่ารัฐบาลควรจะผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับวิศวกรซอฟต์แวร์ต่างชาติที่
ต้องการท างานในอินโดนีเซีย และภายใต้กฎระเบียบอีกฉบับหนึ่งที่ออกมาเมื่อปี 2558 รัฐบาลก าหนดให้ผู้ผลิตต้อง
ผลิตสมาร์ทโฟนภายในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2560  เพ่ือที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศและควบคุมการน าเข้า ซ่ึงเพ่ิมการขาดดุลการค้าของประเทศ 

 นักวิจารณ์ได้ชี้ให้เห็นความคลุมเครือในการให้นิยามค าว่า สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ  ในทางปฏิบัติ
แล้วท าได้ยาก อีกท้ังเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานการผลิตในประเทศอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอัน
สั้น อาจท าให้เสียฐานลูกค้าส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพสูง และอาจกระตุ้นในเกิดการค้าขายสินค้าเหล่านี้ในตลาดมืดใน
เวลาเดียวกัน  ภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้รัฐบาลเปิดช่องให้น าการลงทุนเข้ามาช่วยตอบสนองข้อก าหนดดังกล่าว  
ส าหรับการลงทุนมีมูลค่าระหว่าง 550,000 – 700,000 ล้านรูเปียห์ จะได้รับการผ่อนปรนเรื่องสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ
ในประเทศร้อยละ 30 ทันที 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่า รัฐบาลอินโดนีเซียหันมาส่งเสริมให้ความส าคัญกับ
ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีกฎระเบียบใหม่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มี
ความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งนับเป็นทิศทางที่เป็นค าตอบของอนาคต แต่ในทางปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวคงต้องใช้
เวลาและความพยายามในการปรับตัวไม่น้อย 

                   (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 5 กันยายน 2559) 
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การปรับข้ึนอัตราค่าไฟฟ้า จะส่งผลใหอ้ัตราเงนิเฟ้อปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 
 

 ธนาคารอินโดนีเซีย (BI) กล่าวถึงแผนของรัฐบาลที่จะปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้ากลุ่มก าลังไฟฟ้า 900 VA             
ซ่ึงจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 4.6 ในปี 2560 ผู้ที่ใช้ก าลังไฟฟ้า 900 VA จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์
ละ 1,400 รูเปียห์ (10.7 เซนต์สหรัฐ) ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kwh) เพ่ิมขึ้นมากกว่าสองเท่าของอัตราค่าไฟฟ้าที่รัฐ
อุดหนุนอยู่ในปัจจุบัน ที่อัตรากิโลวัตต์ละ 604 รูเปียห์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kwh)  โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่า ในลูกค้า
ผู้ใช้ก าลังไฟฟ้า 900 VA จ านวน 22.9 ล้านคน มีเพียง 4.1 ล้านคนที่สมควรได้รับการอุดหนุน แตถ่้าหากรัฐบาลยกเลิก
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราเงินเฟ้อปี 2560 จะยังคงต่ ากว่าร้อยละ 4  แผนในการตัดเงินอุดหนุนนี้คงจะยังไม่สามารถ
เกิดข้ึนจริงไดใ้นเร็ววัน เนื่องจากยังมคีวามไม่เห็นพ้องต้องกันจากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง    

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าหากรัฐบาลท าการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าจะส่งผล
กระทบต่อภาคการบริโภคของประชาชน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตของประชาชนจะเพ่ิมสูงขึ้น ในทาง 
กลับกันรายได้เท่าเดิม และท าให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ในส่วนของผู้ผลิตอาจจะต้องรอดูผลกระทบว่าจะท า
การปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมด้วยหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น 

       ( แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 8 กันยายน 2559) 

 


